MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
16.12. 2015

č. 7
33. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 7. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení :

Vlastimil Machovec
Roman Kohoutek

3. Ověřovatele zápisu:

Luboš Hlačík
Michal Sudor

4. Kontrolu usnesení 6. zasedání ZM.
5. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 912/1 ostatní plocha o výměře cca 70 m2
v k.ú. Michalovy Hory podél domu čp. 146 (označení parcely a její přesná výměra budou
určeny na základě GP pro rozdělení pozemku).
(bod č. 7.2 programu ZM)
6. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 912/2 ost. plocha o výměře 228 m2 v k.ú.
Michalovy Hory.
(bod č. 7.3 programu ZM)
7. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 106/1 zahrada o výměře cca 170 m2 v k.ú.
Chodová Planá (označení parcely a její přesná výměra budou určeny na základě GP pro
rozdělení pozemku) sousedící s pozemkem p.č. 3621.
(bod č. 7.7.2 programu ZM)
8. Prodej pozemku p.č. 62/1 (zahrada) o výměře 64 m2 v k.ú. Hostíčkov.
(bod č. 7.8 programu ZM)
9. Prodej st.p.č. 139/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 7.9 programu ZM)
10. Mimosoudní vyrovnání majetkových vztahů formou notářského zápisu.
(bod č. 7.11 programu ZM)
11. Od roku 2016 ceny pozemků určených k zástavbě včetně DPH:
Jihovýchodní část obce (Slunečná ulice) – 650,- Kč / 1 m2 + pokuta za nedodržení podmínek
650,- Kč / m2
(bod č. 7.12.1 programu ZM)
12. Od roku 2016 ceny pozemků určených k zástavbě bez DPH:
Ostatní pozemky v hranicích intravilánu obce Chodová Planá – 120,- Kč / 1 m2
Ostatní pozemky v hranicích intravilánu k.ú. Boněnov, Dolní Kramolín, Domaslavičky,
Holubí, Hostíčkov, Michalovy Hory, Pístov, Výškov 40,- Kč / 1 m2
(bod č. 7.12.2 programu ZM)
13. Návrh rozpočtu na rok 2016:

Celkový přehled rozpočtu 2016 - Městys Chodová Planá
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace SR
Celkem vlastní příjmy 2016

24 159 200,00 Kč
3 702 402,00 Kč
4 500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
32 861 602,00 Kč

Zdroje Fondu rezerv z minulých let
Celkem příjmy

16 189 098,00 Kč
49 050 700,00 Kč

Běžné (neinvestiční) výdaje
Investiční výdaje
Celkem výdaje
(bod č. 7.13 programu ZM)

30 160 700,00 Kč
18 890 000,00 Kč
49 050 700,00 Kč

14. Předběžně rozpočtové opatření č. 1/2016 k rozpočtu na rok 2016 pro operace, které
vzniknou za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto
rozpočtové změny:
 Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
 Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání, nebo z jiných důvodů,
předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů,
nebo položky finančního vypořádání.
 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje
ve stavu nouze a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
 Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby
v případech přesunu příjmů a výdajů.
Každé rozpočtové opatření, které bude provedeno v režimu předběžného rozpočtového
opatření č. 1/2016, bude předloženo včetně částek ke schválení na nejbližším zasedání
zastupitelstva městyse.
(bod č. 7.14 programu ZM)
15. Prodej bytového domu čp. 207, ul. Výškovská, a bytového domu čp. 161, ul. Pohraniční
stráže prostřednictvím realitní kanceláře RAZKA s.r.o., nám. Republiky 86, 347 01 Tachov.
(bod č. 7.15 programu ZM)
16. OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(bod č. 7.17 programu ZM)
17. Strategický plán rozvoje městyse Chodová Planá a jeho částí na období 2015-2020.
(bod č. 7.18 programu ZM)
18. Novelizované znění stanov Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky
Černošín.
(bod č. 7.19 programu ZM)
19. Prodej p.p.č. 104/2 o výměře 200 m2 v k.ú. Výškov.
(bod č. 7.20 programu ZM)
34. ZM neschvaluje:
1. Předložený návrh na vytvoření Výboru investic a rozvoje.
(bod č. 7.5 programu ZM)
2. Prodej části pozemku p.č. 435/1 v k.ú. Pístov.
(bod č. 7.6 programu ZM)

3. Prodej pozemku p.č. 109/1 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 7.7.1 programu ZM)
4. Prodej částí pozemků p.č. 81/2 a 81/11 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 7.10 programu ZM)
35. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 7.1 programu ZM)
2. Stanovení místní úpravy provozu v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na PK
vydané pod čj. 1701/2015-ODSH/TC MěÚ Tachov, odborem dopravy a silničního
hospodářství, Tachov.
(bod č. 7.4 programu ZM)
3. Zprávy o činnostech a odměny členů výborů, SDH, SPOZu a Letopisecké komise.
(bod č. 7.16 programu ZM)
4. Informaci o programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu programové
financování.
(bod č. 7.21 programu ZM)
5. Informaci o dotacích využitelných v roce 2016 pro jednotky sboru dobrovolných hasičů
obcí.
(bod č. 7.22 programu ZM)

…………………………..
Zdeňka Štěchová
místostarosta
dne:

Vyhotoveno dne: 23.12. 2015

………………………..
Ctirad Hirš
starosta
dne:

